Příloha č. 1

Usnesení
z mimořádného zasedání zastupitelstva obce Šošůvka konaného dne 13. 1. 2003

Zastupitelstvo obce Šošůvka:
Schvaluje :
1. Záměr vytvoření dobrovolného svazku obcí Sloup a Šošůvka za účelem výstavby kanalizace
a ČOV Sloup - Šošůvka, zástupci obce budou František Ostrovský, starosta, Ing. Ivo Sedlák,
místostarosta, Ing. Jan Hudec, Karel Mikulášek.
2. Členství obce v Honebním společenstvu Brusná a v Honebním společenstvu Ostrov u
Macochy. Souhlasí se začleněním obecních pozemků do společenství honitby.
Zastupováním pověřuje Františka Ostrovského, starostu.
3. Přílohu č. 1 a 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace MŠ Šošůvka, okres Blansko. Příloha
č. 1 – nemovitý majetek /budovy, pozemky/ činí k 31. 12. 2002 celkem 821.056,50 Kč, příloha
č. 2 – movitý majetek /dlouhodobý a drobný hmotný majetek/ činí ke stejnému datu
171.751,80 Kč. Majetek bude 1. 1. 2003 vyřazen a převeden na MŠ Šošůvka. Dále budou 1.
1. 2003 převedeny zásoby ve skladu potravin v hodnotě Kč 4.525,60.
4. Rozpočtové opatření OkÚ Blansko č. 133/104 ze 4. 12. 2002.
5. Dohodu s obcí Sloup o podmínkách plnění povinné školní docházky a úhradě neinvestičních
nákladů Základní školy Sloup na rok 2003.
6. Dodatek ke smlouvě č. 90/2002 o provádění sběru, odvozu, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů s firmou Služby K. K. Š., s. r. o., Boskovice.
7. Smlouvu č. 19/03 o prodeji kovového opadu netříděného s firmou František Hensl Kovošrot
Boskovice.
8. Smlouvu č. 061/2003 s a. s. BODOS Boskovice o závazku veřejné služby ve veřejné linkové
osobní dopravě na rok 2003.
9. Starosta bude od 14. 1. 2003 uvolněný. Pravidla odměňování obce – odměny členů
zastupitelstva obce - starosta - budou změněna s platností od 14. 1. 2003 dodatkem číslo 1
následovně: Starosta je uvolněný. V souladu s předpisy uvedenými v pravidlech jeho měsíční
odměnu tvoří pevná složka a příplatek podle počtu obyvatel. Starostovi náleží za každé
pololetí další odměna.

...........…………………………
starosta

………………………………………..
místostarosta

